
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengacu pada

strategi pembelajaran yang digunakan sehingga siswa dituntut bekerjasama dalam

kelompok-kelompok kecil untuk menolong satu sama lainnya dalam memahami

suatu pelajaran, memeriksa dan memperbaiki jawaban teman, serta kegiatan

lainnya dengan tujuan mencapai prestasi belajar yang tinggi (Lie, 2003).

Menurut Roger dan Jhonson (Lie, 2003) ada lima unsur yang membedakan

metode pembelajaran kooperatif dengan metode pembelajaran kelompok biasa,

yaitu:

1. Saling ketergantungan positif
Keberhasilan kelompok sangat bergantung pada setiap usaha anggotanya.
Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, guru perlu menyusun
tugas sedemikian rupa sehingga setiap kelompok harus menyelesaikan
tugasnya sendiri.  Penilaian yang dilakukan adalah penilaian individu dan
penilaian kelompok.  Siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk
memberikan sumbangan nilai dengan kondisi yang demikian tidak ada
siswa yang dirugikan.

2. Tanggung jawab perseorangan
Unsur ini merupakan akibat langsung dari ketergantungan positif.  Jika
tugas dan penilaian dibuat menurut prosedur pembelajaran kooperatif,
setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang
terbaik.

3. Tatap muka
Setiap kelompok harus diberi kesempatan untuk bertatap muka dan
berdiskusi sehingga siswa dapat saling mengenal dan menerima satu sama
lain.

4. Komunikasi antaranggota
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Keberhasilan suatu kelompok dipengaruhi oleh keterampilan intelektual,
keterampilan berkomunikasi setiap anggota dalam kelompoknya.

5. Evaluasi proses kelompok
Evaluasi proses kelompok bertujuan untuk mengevalusi proses kerja
kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama
dengan lebih efektif.

Dalam pembelajaran kooperatif, siswa dalam kelompok bertanggung jawab

terhadap keberhasilan kelompoknya.  Keberhasilan kelompok dalam pembelajaran

kooperatif ditentukan oleh usaha tiap anggota untuk melakukan yang terbaik.

Setiap siswa dalam kelompok saling menghargai perbedaan, memanfaatkan

kelebihan dan menghargai kekurangan masing-masing.

Di dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain.  Kelas disusun dalam

kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang siswa, dengan kemampuan yang

heterogen.  Maksud kelompok heterogen adalah kelompok yang terdiri dari

campuran kemampuan siswa dan suku.  Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa

menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya.

Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar

dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya.

Tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran kooperatif sebagai-

mana dikemukakan oleh Slavin (1995), yaitu penghargaan kelompok, pertangung-

jawaban individu, dan kesempatan yang sama untuk berhasil.

a. Penghargaan kelompok

Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok mencapai skor di atas kriteria

yang ditentukan.  Keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan
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individu sebagai anggota kelompok dalam menciptakan hubungan antar

personal yang saling mendukung, saling membantu, dan saling peduli.

b. Pertanggungjawaban individu

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari semua

anggota kelompok.  Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan pada

aktivitas anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar.  Adanya

pertanggungjawaban secara individu juga menjadikan setiap aanggota siap

untuk menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri tanpa bantuan

teman sekelompoknya.

c. Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan

Pembelajaran kooperatif menggunakan metode skoring yang mencakup nilai

perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa dari

yang terdahulu.  Dengan menggunakan metode skoring ini setiap siswa baik

yang berprestasi rendah, sedang atau tinggi sama-sama memperoleh kesem-

patan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya.

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang

menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada

kegagalan orang lain.  Sedangkan tujuan pembelajaran kooperatif adalah

menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi

oleh keberhasilan kelompoknya (Slavin, 1995).

Melalui cara belajar kelompok diharapkan siswa lebih aktif dalam mendiskusikan

konsep dan prinsip tentang pelajaran mereka.  Siswa yang bekerja dalam situasi

pembelajaran kooperatif didorong untuk bekerjasama pada suatu tugas bersama

untuk mencapai suatu penghargaan bersama.  Satu aspek penting pembelajaran
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kooperatif adalah disamping membantu mengembangkan tingkah laku kooperatif

dan hubungan yang lebih baik diantara siswa, juga secara bersamaan membantu

siswa dalam pembelajaran akademis mereka.

Menurut Ibrahim, dkk (2000) pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai

berikut:

1. Siswa bekerjasama dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan
materi belajarnya.

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang
dan rendah.

3. Bila mungkin kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin
yang berbeda.

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individu.

B. Pembelajaran Kooperatif  Teknik NHT

Dalam penerapannya pembelajaran kooperatif memiliki beberapa teknik

pembelajaran, salah satunya adalah teknik NHT (Numbered Head Together).

Teknik ini dikembangkan oleh Spencer Kagan (Lie, 2003).  Teknik ini memberi

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan menimbang

jawaban yang paling tepat.  Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk

meningkatkan kerjasama mereka.  Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik.  Teknik ini melibatkan lebih

banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran untuk

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Dalam praktiknya,

metode diskusi kelompok teknik kepala bernomor didukung oleh penggunaan alat

bantu berupa nomor kepala yang terbuat dari kertas HVS berukuran 5cm x 5cm.

Penggunaan kertas HVS ini dimaksudkan agar mudah digulung sehingga siswa

tidak dapat melihat nomor kepala yang akan dipilih (Tuhusetya, 2009).
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Dalam mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, guru menggunakan empat

struktur langkah utama yaitu:

1. Penomoran

Guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok atau tim yang beranggota-

kan tiga hingga lima orang dan memberi mereka nomor sehingga setiap siswa

dalam kelompok memiliki nomor yang berbeda.

2. Pengajuan Pertanyaan

Guru mengajukan pertanyaan dan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan

yang tertulis di dalam LKS, dan masing-masing kelompok mengerjakannya.

3. Berfikir Bersama

Setiap anggota kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan

tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya.

4. Pemberian Jawaban

Guru memanggil satu nomor tertentu dan para siswa dari tiap kelompok

dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyampaikan jawaban ke-

pada seluruh kelas secara bergiliran. Setelah semua siswa dari tiap kelompok

memberkan jawabannya dan saling menanggapi, guru kemudian menuntun

siswa untuk menarik kesimpulan tentang materi pembelajaran yang telah

dipelajari.

C. Aktivitas Belajar

Keberhasilan belajar tidak akan tercapai begitu saja tanpa diimbangi dengan

aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan

individu untuk mencapai perubahan tingkah laku. Sardiman (1994) mengungkap-

kan: Dalam belajar diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas belajar itu tidak
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mungkin berlabgsung dengan baik. Aktivitas dalam proses pembelajaran

merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti

pelajaran, berfikir, membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat

menunjang prestasi belajar.

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan disadari untuk

mencapai tujuan belajar, yaitu perbaikan pengetahuan dan keterampilan pada

siswa yang melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan kegiatan pembelajaran di-

tentukan dari bagaimana kegiatan interaksi dalam pembelajaran tersebut, semakin

aktif siswa tersebut dalam belajar semakin ingat anak akan pembelajaran itu, dan

tujuan pembelajaran akan lebih cepat tercapai. Aktivitas belajar adalah rangkaian

kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan

mengakibatkan adanya perubahan dalam dirinya baik yang nampak maupun yang

tidak nampak. Seperti yang dikemukakan oleh Sardiman (1994), bahwa aktivitas

belajar adalah aktivitas fisik (jasmaniah) dan mental (rohani).

Keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran akan menumbuhkan kegiatan

dalam belajar sendiri. Siswa melakukan belajar sambil bekerja, dengan bekerja

siswa akan memperoleh pengetahuan, pemahaman dan aspek-aspek tingkah laku

lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di

masyarakat. Salah satu manfaat aktivitas siswa dalam pembelajaran adalah siswa

mendapatkan pengalaman sendiri secara langsung sehingga pemahaman yang

didapat dari pengalaman akan lebih lama dalam memori siswa (Hamalik, 2004).

Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2003) yang menyatakan bahwa:

Penerimaan pembelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri kesan itu tidak

berlalu begitu saja, tetapi difikirkan, diolah, kemudian dikeluarkan kembali dalam
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bentuk yang berbeda atau siswa akan bertanya, mengajukan pendapat,

menimbulkan diskusi dengan guru.

Paul B. Diedrich dalam Hamalik, (2004) mengklasifikasikan aktivitas siswa

dalam 8 kelas yaitu:

1. Visual activities (kegiatan visual), misalnya membaca, melihat gambar,
demonstrasi, percobaan, mengamati orang lain.

2. Oral Activities (kegiatan lisan), misalnya menyatakan, merumuskan,
bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan
wawancara, diskusi.

3. Listening Activities (kegiatan mendengarkan), misalnya mendengarkan
uraian, percakapan, diskusi, musik dan pidato.

4. Writing Activities (kegiatan menulis), misalnya menulis cerita, karangan,
laporan, angket, menyalin.

5. Drawing Activities (kegiatan menggambar), yaitu menggambar, membuat
grafik, peta, dan diagram.

6. Motor Activities (kegiatan metrik), misalnya melakukan kegiatan,
membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, berternak.

7. Mental Activities (kegiatan mental), misalnya menanggapi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.

8. Emotional Activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup.

Aktivitas siswa dalam proses belajar tidak hanya terbatas pada mendengarkan,

mencatat, menjawab pertanyaan, seperti layaknya pada pembelajaran

konvensional.  Dalam proses pembelajaran saat ini guru hanya bertugas

menyediakan bahan pelajaran tetapi yang mengolah dan mencerna adalah siswa

sendiri sesuai dengan bakat, kemampuan, dan latar belakangnya masing-masing

sehingga akan tampak aktivitas yang kondusif

Menurut Memes (2001), terdapat indikator terhadap aktivitas yang relevan dalam

pembelajaran yang meliputi:

1. Interaksi anak dalam mengikuti Proses Belajar Mengajar (PBM) dalam
kelompok meliputi kegiatan berdiskusi dan bekerjasama dalam
menyelesaikan masalah.

2. Keberanian anak dalam bertanya atau mengemukakan pendapat.
3. Partisipasi anak dalam PBM (melihat dan ikut aktif dalam diskusi)
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4. Motivasi dan kegairahan anak dalam mengikuti PBM (menyelesaikan
tugas dan aktif memecahkan masalah).

5. Hubungan anak dengan anak selama PBM.
6. Hubungan anak dengan guru selama PBM.

Menurut Hamalik, (2004) penggunaan aktivitas besar nilainya bagi pengajaran

pada siswa, sebab:

1. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri.
2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara

integral.
3. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa.
4. Siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri.
5. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi

demokratis.
6. Mempererat hubungan sekolah, masyarakat dan orangtua dengan guru.
7. Pengajaran diselenggarakan secara realistis dan konkrit sehingga

mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan
verbalitas.

8. Pengajaran di sekolah menjadi lebih hidup sebagaimana aktivitas dalam
kehidupan bermasyarakat.

Setelah mengikuti proses belajar mengajar, perubahan pengetahuan, sikap dan

keterampilan siswa yang dialami siswa dapat diketahui berdasarkan penilaian

yang dilakukan oleh guru. Bagi siswa, penilaian dapat menberikan informasi

tentang sejauh mana penguasaan konsep yang telah disajikan. Bagi guru,

penilaian dapat digunakan sebagai petunjuk mengenai keadaan siswa, materi yang

diajarkan, metode yang tepat dan umpan balik untuk proses belajar mengajar

selanjutnya. Nilai yang diperoleh setelah proses belajar mengajar ini disebut

sebagai hasil belajar.

D. Penguasaan Konsep

Konsep merupakan pokok utama yang mendasari keseluruhan sebagai hasil

berfikir abstrak manusia terhadap benda, peristiwa, fakta yang menerangkan

banyak pengalaman. Pemahaman dan penguasaan konsep akan memberikan suatu
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aplikasi dari konsep tersebut, yaitu membebaskan suatu stimulus yang spesifik

sehingga dapat digunakan dalam segala situasi dan stimulus yang mengandung

konsep tersebut. Jika belajar tanpa konsep, proses belajar mengajar tidak akan

berhasil hanya dengan bantuan konsep proses belajar mengajar dapat ditingkatkan

lebih maksimal.

Penguasaan konsep pada materi pokok larutan elektrolit dan non eletrolit serta

reaksi redoks berarti kemampuan menguasai pokok utama yang mendasari

keseluruhan dari materi larutan elektrolit dan non eletrolit serta reaksi redoks yang

diukur melalui hasil tes penguasaan konsep, sebagai hasil dalam proses

pembelajaran.  Penguasaan merupakan salah satu aspek dalam ranah (domain)

kognitif dari tujuan kegiatan belajar mengajar. Ranah kognitif ini meliputi

berbagai tingkah laku dari tingkatan terendah sampai tertinggi yaitu pengetahuan,

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Penguasaan merupakan

kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan yang dipelajari.

Penguasaan konsep akan mempengaruhi ketercapaian hasil belajar siswa. Suatu

proses dikatakan berhasil apabila hasil belajar yang didapatkan meningkat atau

mengalami perubahan positif setelah siswa melakukan aktivitas belajar, pendapat

ini didukung oleh Djamarah (2000) yang mengatakan bahwa belajar pada

hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah

berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Proses belajar seseorang sangat

dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain pembelajaran yang digunakan guru

dalam kelas dan kondisi ruangan kelas. Dalam belajar ditutut juga adanya suatu

aktivitas yang harus dilakukan siswa sebagai usaha untuk meningkatkan

penguasaan materi. Penguasaan terhadap suatu konsep tidak mungkin baik jika
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siswa tidak melakukan belajar karena siswa tidak akan tahu banyak tentang materi

pelajaran.

E. LKS (Lembar Kerja Siswa)

Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah media berupa

Lembar Kerja Siswa (LKS). Media pembelajaran adalah alat bantu untuk

menyampaikan pesan kepada siswa yang digunakan oleh guru dalam proses pem-

belajaran. Melalui penggunaan media pembelajaran akan memudahkan bagi guru

dalam menyampaikan materi pembelajaran.

Menurut Sriyono (1992):

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah salah satu bentuk program yang
berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat
untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu
mempercepat tumbuhnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Pada proses belajar mengajar, LKS digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk

menuntun siswa mendalami materi dari suatu materi pokok atau submateri pokok

mata pelajaran yang telah atau sedang dijalankan. Melalui LKS siswa harus me-

ngemukakan pendapat dan mampu mengambil kesimpulan. Dalam hal ini LKS

digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. LKS

yang digunakan dapat berupa LKS eksperimen dan LKS noneksperimen.

1. LKS eksperimen

LKS eksperimen merupakan suatu media pembelajaran yang tersusun secara

kronologis yang berisi prosedur kerja, hasil pengamatan, soal-soal yang berkaitan

denagn kegiatan praktikum yang dapat membantu siswa dalam menemukan kon-
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sep klasifikasi zat, serta kesimpulan akhir dari praktikum yang dilakukan pada

materi pokok yang bersangkutan.

2. LKS noneksperimen

LKS noneksperimen digunakan untuk membantu siswa mengkonstruksi konsep

pada submateri pokok yang tidak dilakukan praktikum.


